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I. ÚVOD 
 
 
1. Úloha znalca a predmet znaleckého skúmania:  
V zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov stanoviť všeobecnú hodnotu pozemku - parcela C-KN č. 267, katastrálne územie Vyšný 
Slavkov, obec Vyšný Slavkov, okres Levoča.  
 
2. Účel znaleckého posudku:  
Ako podklad pre právny úkon prevodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. 
 
3. Dátum, ku ktorému je posudok vypracovaný (rozhodujúci na zistenie stavebnotechnického stavu): 
19.8.2022, t.j. ku dňu obhliadky nehnuteľností. 
 
4. Dátum, ku ktorému sa nehnuteľnosť alebo stavba ohodnocuje: 
30.8.2022 
 
5. Podklady na vypracovanie posudku: 
a) podklady dodané zadávateľom: 
- Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 26.7.2022 
b) podklady získané znalcom: 
- Informatívny výpis z listu vlastníctva č. 8-čiastočný, k.ú. Vyšný Slavkov, vytvorený dňa 27.7.2022 
- Informatívna kópia z katastrálnej mapy pre k.ú. Vyšný Slavkov, vytvorená dňa 27.7.2022 
- Znázornenie pozemku na ortofotomape, vytvorené z aplikácie Mapový klient ZBGIS dňa 21.8.2022 
- Územnoplánovacia informácia zo dňa 26.8.2022 
- Územný plán obce Vyšný Slavkov zverejnený na webovom sídle obce 
- Kúpne zmluvy porovnateľných pozemkov:  

o Kúpna zmluva zo dňa 29.7.2001, katastrálne územie Vyšný Slavkov 
o Kúpna zmluva 16/IBV/2022 zo dňa 10.8.2022, katastrálne územie Bijacovce 
o Kúpna zmluva zo dňa 3.8.2022, katastrálne územie Tichý Potok 

- Fotodokumentácia skutočného stavu 
- Priemerné ceny nehnuteľností na SR podľa ostatných známych štatistických údajov Národnej banky 

Slovenska, zverejnené na jej webovom sídle 
 
6. Použité právne predpisy a literatúra: 
- Zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov 
- Vyhláška MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov 
- Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 228/2018 Z.z. z 20. júla 2018, ktorou sa 

vykonáva zákon č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, účinná od 1. augusta 2018 

- Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
- Zákon číslo 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v 

znení neskorších predpisov 
- Marián Vyparina a kol. - Metodika výpočtu všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská univerzita v 

EDIS, 2001, ISBN 80-7100-827-3. 
- Zborník prednášok zo seminára k vyhláške MS SR č. 492/2004 Z.z. v znení vyhlášok MS SR č. 626/2007 Z.z., č. 

605/2008 z.z., č. 47/2009 Z.z. a č. 254/2010 Z.z, Žilinská univerzita v Žiline v EDIS - vydavateľstve ŽU v 
decembri 2010 ako svoju 2972. publikáciu, 1. vydanie, ISBN 978-80-554-0285-7. 

- Zborník prednášok zo seminára Špecifiká stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb, Žilinská 
univerzita v Žiline v EDIS - vydavateľstve ŽU vo februári 2011 ako svoju 3010. publikáciu, 1. vydanie, ISBN 
978-80-554-0334-2. 

- Miloslav Ilavský, Milan Nič, Dušan Majdúch – Ohodnocovanie nehnuteľností, Miloslav Ilavský – Mipress, 
Bratislava, 2012, ISBN 978-80-971021-0-4. 
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7. Definície posudzovaných veličín a použitých postupov: 
 
Všeobecná hodnota (VŠH) 
VŠH je výsledná objektivizovaná hodnota nehnuteľností a stavieb, ktorá je znaleckým odhadom ich 
najpravdepodobnejšej ceny ku dňu ohodnotenia, ktorú by tieto mali dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej 
súťaže, pri poctivom predaji, keď kupujúci aj predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou a opatrnosťou 
a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená neprimeranou pohnútkou. 
Na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemkov (VŠHPOZ) sa používajú metódy: 
 
Metóda porovnávania 
Pri výpočte sa používa transakčný prístup. Na porovnanie je potrebný súbor aspoň troch pozemkov. Porovnanie 
treba vykonať na mernú jednotku s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných pozemkov a ohodnocovaného 
pozemku. 
 
Výnosová metóda 
Použije sa len pozemky schopné dosahovať výnos. Výnosová hodnota pozemkov sa vypočíta kapitalizáciou 
budúcich odčerpateľných zdrojov počas časovo neobmedzeného obdobia. 
 
Metóda polohovej diferenciácie 
Princíp metódy je založený na určení hodnoty koeficientu polohovej diferenciácie, ktorý sa uplatní na 
východiskovú hodnotu pozemkov: 
Všeobecná hodnota pozemku sa vypočíta podľa základného vzťahu: 

VŠHPOZ = M . VŠHMJ [€],  
kde 
M - výmera pozemku v m2,  
VŠHMJ - jednotková všeobecná hodnota pozemku v €/m2. 
 
Jednotková všeobecná hodnota pozemkov sa stanoví podľa vzťahu 
                               VŠHMJ = VHMJ . kPD [€/m2],  
kde 
VHMJ - jednotková východisková hodnota pozemku, ktorá sa stanoví podľa tabuľky: 
 
Klasifikácia obce - názov alebo údaj podľa počtu obyvateľov                         VH MJ 
                                                                               €/m2 
a) Bratislava                                                                    66, 39 
b) Krajské mestá: Nitra, Prešov, Trenčín, Trnava,  
     Žilina, Košice, Banská Bystrica a mestá: Piešťany, Vysoké Tatry, Trenčianske Teplice 26, 56 
c) Mestá: Poprad, Zvolen, Liptovský Mikuláš, Martin                                 16, 60 
d) Ostatné okresné mestá so sídlom okresných alebo obvodných úradov                9, 96 
e) Ostatné obce nad 15 000 obyvateľov                                           6, 64 
f) Ostatné obce od 5 000 do 15 000 obyvateľov                                   4, 98 
g) Ostatné obce do 5 000 obyvateľov                                                        3, 32 
 
Obce a lokality v okolí miest so zvýšeným záujmom o kúpu nehnuteľností na bývanie alebo rekreáciu môžu mať jednotkovú východiskovú 
hodnotu do 80 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva zvýšený záujem. V prípade záujmu o iné druhy nehnuteľností 
(napríklad priemyselné, poľnohospodárske využitie) okrem pozemkov v zriadených záhradkových, chatových osadách a hospodárskych 
dvoroch poľnohospodárskych podnikov môžu mať jednotkovú východiskovú hodnotu do 60 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej 
vyplýva zvýšený záujem. V prípade záujmu o pozemky v zriadených záhradkových osadách, chatových osadách a hospodárskych dvoroch 
poľnohospodárskych podnikov môžu mať jednotkovú východiskovú cenu do 50 % z východiskovej hodnoty obce (mesta), z ktorej vyplýva 
zvýšený záujem. V takých prípadoch sa koeficient polohovej diferenciácie vzťahuje na obec, z ktorej vyplýva zvýšený záujem. 
  
kPD - koeficient polohovej diferenciácie sa vypočíta podľa vzťahu: 

kPD= kS . kV . kD . kf . kI . kZ . kR [-], 
 
kde 
kS - koeficient všeobecnej situácie (0, 70-2, 00)  
kV – koeficient intenzity využitia (0,50 – 2,00) 
kD – koeficient dopravných vzťahov (0,80 – 1,20) 
kF – koeficient funkčného využitia územia (0,80 – 2,00) 
kI – koeficient technickej infraštruktúry pozemku (0,80 – 1,50) 
kZ – koeficient povyšujúcich faktorov (1,00 – 3,00) 
kR – koeficient redukujúcich faktorov (0,20 – 0,99) 
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8. Osobitné požiadavky zadávateľa:  
Neboli vznesené. 
 
 
 

II. POSUDOK 

 
1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 
a) Výber použitej metódy:  
Ohodnotenie je vykonané v súlade s prílohou č. 3 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku. Vo výpočte sú použité metodické postupy stanovenia všeobecnej hodnoty uvedené v "Metodike výpočtu 
všeobecnej hodnoty nehnuteľností a stavieb", vydanej ÚSI ŽU v Žiline (ISBN 80-7100-827-3).   
- Metóda polohovej diferenciácie 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je vypočítaná metódou polohovej diferenciácie.  
- Porovnávacia metóda 

Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je vypočítaná aj porovnávacou metódou.  
- Výnosová metóda 

Ohodnocovaný pozemok nie je schopný dosahovať udržateľný výnos počas celej uvažovanej doby výnosovosti 
tak, aby bolo možné stanoviť jeho všeobecnú hodnotu výnosovou metódou. Z tohto dôvodu je výnosová me-
tóda vylúčená.  

 
b) Vlastnícke a evidenčné údaje:  
Podľa informatívneho výpisu z LV č. 8-čiastočný, kat.úz. Vyšný Slavkov, vytvorený dňa 27.7.2022: 
A. Majetková podstata:  
Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:  
- Parcelné č. 267 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13689 m2 
B. Vlastníci: 
Účastník právneho vzťahu: vlastník 
1 VÝCHODOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SR 
    IČO: 36570460 
Spoluvlastnícky podiel 1/1 
C. Ťarchy: 
Bez tiarch.  
 
c) Údaje o obhliadke predmetu posúdenia:  
Miestna obhliadka spojená s miestnym šetrením bola vykonaná dňa 19.8.2022. Pri obhliadke bol zistený skutkový 
stav nehnuteľnosti, ktorý bol porovnaný s predloženou resp. získanou dokumentáciou, bola vyhotovená 
fotodokumentácia.  
 
d) Technická dokumentácia: 
Z technickej dokumentácie bol posudzovaný iba územný plán obce, ktorý je v súlade so skutočným stavom 
nehnuteľnosti zisteným pri obhliadke. Pozemok v súčasnosti nie je zastavaný.  
 
e) Údaje katastra nehnuteľností:  
Skutočný stav nehnuteľnosti je v súlade so stavom evidovaným v katastri nehnuteľností.  
 
f) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré sú predmetom ohodnotenia: 
Pozemok: 
- Parcela C-KN č. 267, katastrálne územie Vyšný Slavkov – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13689 m2 
 
g) Vymenovanie jednotlivých pozemkov a stavieb, ktoré nie sú predmetom ohodnotenia: 
Predmetom ohodnotenia nie je oplotenie pozemku, vzhľadom na jeho technický stav na konci životnosti.  
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2. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 
a) Analýza polohy nehnuteľnosti: 
Obec Vyšný Slavkov  (cca 260 obyvateľov) leží na úpätí severného horstva Braniska pod najvyšším vrchom 
Smrekovica (1200 m.n.m.). Administratívne je obec viazaná na okresné mesto Levoča vzdialené cca 36 km, 
najbližšie mesto Spišské Podhradie je vzdialené asi 20 km. Dopravné spojenie je cestou č. 3203, ktorá je slepím 
odbočením z cesty 3216, jazdný čas autom do okresného mesta asi 30 minút, jazdný čas napojenia na D1 do 20 
minút. Hromadnú dopravu zabezpečuje pravidelná autobusová linka s nízkou intenzitou, s jednou zastávkou 
v centre obce. Zástavba obce má prevládajúci obytný a priemyselne výrobný charakter, priemyselná funkcia je 
situovaná v južnej okrajovej polohe kde sa nachádza lom na ťažbu dolomitických vápencov a kameniva, v severnej 
časti obce sa nachádza poľnohospodársky dvor so živočíšnou a rastlinnou výrobou. Obytná zástavba obce sa bez 
významného vetvenia rozvíja okolo hlavnej komunikácie prechádzajúcou centrom obce v smere sever/juh, so 
zástavbou štandardných rodinných domov s bežným príslušenstvom. Plochy občianskej vybavenosti sú situované 
v účelových aj polyfunkčných objektoch prevažne v centrálnej časti sídla, v obci je vybudovaná základná občianska 
vybavenosť, kultúrny dom v spoločnej budove s obecným úradom, drobné prevádzky maloobchodu, pohostinstvo, 
požiarna zbrojnica pre dobrovoľný hasičský zbor, dom sociálnych služieb katolíckej charity, športové ihrisko, 
detské ihrisko, ubytovanie na súkromí. V obci je vybudovaný vodovod a splašková kanalizácia, obec je 
elektrifikovaná, nie je plynofikovaná. Z hľadiska rekreačných možností obec leží v atraktívnej krajinnej oblasti 
pohoria Braniska, priamo nad obcou je prírodná rezervácia Na Bani (4.stupeň ochrany). V rokoch 1941-1949 bol 
vybudovaný na východnom Slovensku vodovod určený na zásobovanie mesta Prešov a 24 obcí ležiacich pozdĺž 
trasy vodovodu. Voda tečie z horského dolomitského útvaru Branisko, s hlavným výverom vo Vyšnom Slavkove. 
Predmetom ohodnotenia je pozemok nachádzajúci sa na severovýchodnej hranici zastavaného územia v priestore 
medzi cintorínom a areálom poľnohospodárskeho družstva.  
 
b) Analýza využitia nehnuteľnosti: 
Ohodnocovaný pozemok v súčasnosti nie je využívaný, väčšia časť jeho výmery je zarastená trávnatým porastom, 
západná časť je využívaná ako záhradky drobnopestovateľov.  
Z hľadiska funkčného využitia pozemku v zmysle územného plánu obce je pozemok regulovaný ako: 
- Plochy bývania v rodinných domoch.  
- Plochy verejnej zelene – určené pre zeleň s voľným prístupom pre parkovo upravenú zeleň, zeleň verejných 

priestranstiev v rámci uličných priestorov na plochách rodinných domov a zeleň na plochách občianskeho 
vybavenia 

- Plochy verejnej občianskej vybavenosti a sociálnej infraštruktúry - plocha na umiestnenie amfiteátra pri 
futbalovom ihrisku.  

  
c) Analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľností, najmä závady viaznuce na nehnuteľ-
nosti a práva spojené s nehnuteľnosťou: 
Významná plocha ohodnocovaného pozemku leží v pásme hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu (šírka 
50 m od oplotenia).  
 
 

3. STANOVENIE VŠEOBECNEJ HODNOTY POZEMKOV 

3.1. METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE  

3.1.1. Parcela C-KN č. 267, kat. územie Vyšný Slavkov 
 
Predmetom ohodnotenia je pozemok tvorený jedinou parcelou registra C-KN nachádzajúcou v intraviláne obce 
Vyšný Slavkov (260 obyvateľov), v priestore zo severu ohraničenom areálom poľnohospodárskeho družstva, zo 
západu stavbami občianskej vybavenosti (ihrisko, cintorín), z juhu trávnatým porastom a zo západu lesným 
porastom. V súčasnom stave ide o pozemok s nízkou intenzitou využitia, jeho východná časť sa využíva ako 
záhradky drobnopestovateľov, väčšia plocha ako trávnatý porast. Pozemok má  tvar nepravidelného lichobežníka, 
terén východnej časti je konfigurovaný do severného, resp. severozápadného spádu, terén západnej časti je 
rovinatý. Prístup na pozemok je možný z poľnej cesty ktorá je odbočením z účelovej komunikácie k cintorínu. 
Dopravne je obec sprístupnená cestou III. triedy, jazdný čas autom do okresného mesta Levoča asi 30 min, 
hromadná doprava autobusová. Pozemok nemá možnosť priameho napojenia na technickú infraštruktúru, 
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najbližšie body napojenia na vodovod, kanalizáciu a elektrickú energiu sú vo vzdialenosti do 100 m. Pri výpočte sa 
uplatňuje koeficient povyšujúcich faktorov z dôvodu, že územným plánom je pozemok určený na vyššie využitie 
než akému slúži v súčasnosti:  
- Plochy bývania v rodinných domoch (približne 63 % výmery) 
- Plochy verejnej zelene (približne 31 % výmery) 
- Plochy verejnej občianskej vybavenosti (približne 6 % výmery).  
Pri výpočte sa zároveň uplatňuje koeficient redukujúcich faktorov ako výsledok spolupôsobenia nepriaznivých 
faktorov:  
- Pozemok sa nachádza v pásme hygienickej ochrany poľnohospodárskeho areálu (šírka 50 m od oplotenia) 
- Svahovitosť terénu východnej časti pozemku a vysoká hladina podzemnej vody západnej časti pozemku.  

Jednotkovú východiskovú hodnotu pozemku stanovuje vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov pre obec Vyšný Slavkov 
VŠHMJ = 3,32.-€/m2.  
 

Parcela Druh pozemku Spolu 
výmera [m2] 

Spoluvlastnícky 
podiel Výmera [m2] 

267 zastavaná plocha a nádvorie 13689,00 1/1 13689,00

 
Obec:     Vyšný Slavkov 
Východisková hodnota:  VHMJ = 3,32 €/m2 
 

Označenie a názov 
koeficientu Hodnotenie Hodnota 

koeficientu 
kS 

koeficient všeobecnej 
situácie 

2. stavebné územie obcí do 5 000 obyvateľov, priemyslové a poľnohospodárske 
oblasti obcí a miest do 10 000 obyvateľov 0,90 

kV 
koeficient intenzity využitia 

1. - záhradkové osady, 
- chatové osady, 
- hospodárske dvory poľnohospodárskych podnikov, 
- sídelná koncentrácia obydlí obývaných prevažne priestorovo alebo sociálne 
vylúčenými skupinami obyvateľstva 

0,70 

kD 
koeficient dopravných 

vzťahov 

2. obce so železničnou zastávkou alebo autobusovou prímestskou dopravou, 
doprava do mesta ešte vyhovujúca 0,85 

kF 
koeficient funkčného 

využitia územia 

2. zmiešané územie s prevahou občianskej vybavenosti (obchodná poloha a 
byty ) 1,20 

kI 
koeficient technickej 

infraštruktúry pozemku 

3. dobrá vybavenosť (možnosť napojenia najviac na tri druhy verejných sietí, 
napríklad miestne rozvody vody, elektriny, zemného plynu) 1,20 

kZ 
koeficient povyšujúcich 

faktorov 

1. pozemky určené územným plánom na vyššie využitie, než na aké slúžia v 
súčasnosti (napríklad nezastavané stavebné pozemky, zmena funkcie zóny sídla 
a pod.) 

2,00 

kR 
koeficient redukujúcich 

faktorov 

6. pri mimoriadnom zatienení obytných miest (les, skaly, severné úbočie a pod.), 
svahovitosť terénu, hladina podzemnej vody, únosnosť základovej pôdy, 
9. závady viaznuce na pozemku (napríklad: právo priechodu alebo prejazdu, 
ochranné pásmo a pod.) 

0,80 

 
JEDNOTKOVÁ HODNOTA POZEMKU 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Koeficient polohovej diferenciácie kPD = 0,90 * 0,70 * 0,85 * 1,20 * 1,20 * 2,00 * 0,80 1,2338

Jednotková všeobecná hodnota pozemku VŠHMJ = VHMJ * kPD = 3,32 €/m2 * 1,2338 4,10 €/m2 
 
VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Všeobecná hodnota [€] 

parcela č. 267 13 689,00 m2 * 4,10 €/m2 * 1/1 56 124,90

Spolu  56 124,90
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2.1.2 POROVNÁVACIA METÓDA  

2.1.2.1 Parcela C-KN č. 267, kat. územie Vyšný Slavkov 
 
Pri výpočte všeobecnej hodnoty metódou porovnávania sa používa transakčný prístup, na jej použitie je potrebný 
súbor aspoň troch porovnateľných pozemkov. Pri prieskume ponúk realitných agentúr na štyroch najväčších 
realitných portáloch SR z pohľadu návštevnosti neboli zistené žiadne ponuky porovnateľných pozemkov na predaj 
v skúmanej oblasti. Z tohto dôvodu bol realizovaný prieskum povinne zverejňovaných zmlúv prevodov 
vlastníckeho práva pozemkov na webových sídlach obcí nachádzajúcich sa v diametri cca 10 km od 
ohodnocovaného pozemku. Kritériom pre výber vhodných zmlúv pre použitie porovnávacej metódy bolo:   
1) pozemok v zastavanom území obce, resp. určený na stavbu (plochy bývania, resp. občianska vybavenosť) 
2) pozemok identifikovateľný na katastri nehnuteľností SR (parcelné číslo, katastrálne územie). 
 
Uvedené podmienky spĺňali súčasne práve tri porovnateľné pozemky:  
 
1) Pozemok Vyšný Slavkov 
 
Výmera 649+1416 = 2065 m2 
Cena 2050+4450 = 6500 Eur 
 
Druh dokladu:  Kúpna zmluva  
Identifikácia dokladu:    
Dátum k dokladu:  29. 7. 2021 
Počet MJ pozemkov:  2 065,00 m2 
Cena pozemku podľa dokladu:  6 500,00 € 
Cena pozemku na MJ:  3,15 €/m2 
 
2) Pozemok Bijacovce 
 
Druh dokladu:  Kúpna zmluva  
Identifikácia dokladu:    
Dátum k dokladu:  10. 8. 2022 
Počet MJ pozemkov:            1/2*(1992 + 992) = 1492 m2 
Cena pozemku podľa dokladu:  8 952,00 € 
Cena pozemku na MJ:  6,00 €/m2 
 
3) Pozemok Tichý Potok 
 
Druh dokladu:  Kúpna zmluva  
Identifikácia dokladu:    
Dátum k dokladu:  3. 8. 2022 
Počet MJ pozemkov:  374 + 227 = 604,00 m2 
Cena pozemku podľa dokladu:  3 160,00 € 
Cena pozemku na MJ:  5,23 €/m2 
 
 
Výpočet všeobecnej hodnoty pozemku 
 
Pri výpočte sa uplatňuje transakčný prístup, priame porovnanie je vykonané percentuálnymi prirážkami, resp. 
zrážkami na mernú jednotku m2 s prihliadnutím na odlišnosti porovnávaných nehnuteľností a ohodnocovanej 
nehnuteľnosti. Výsledná hodnota je stanovená váhovým priemerom všeobecných hodnôt určených porovnávaním 
z porovnateľných pozemkov, ako váha je zvolená výmera porovnávaných pozemkov, keďže porovnávané pozemky 
majú výrazne menšie výmery než ohodnocovaný pozemok.  
 
- Ekonomickým faktorom porovnávania je aktuálnosť ceny. Kúpna zmluva na porovnateľný pozemok č. 1) bola 

uzavretá 7/2021, preto je prepočítaná na aktuálnu cenovú úroveň použitím priemerných cien nehnuteľností 
podľa ostatných známych údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (príloha č. 8 znaleckého 
posudku):  
Nárast priemernej ceny z r. 3Q/2021 na úroveň 2Q/2022 (ostatný zverejnený):  
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(2510-2225)/2225*100 = 12,80 %. 
Kúpne ceny porovnateľných pozemkov č. 2) a 3) sú aktuálne (zhoda s ohodnocovaným pozemkom). 

- Polohovým faktorom porovnávania je vzťah pozemku k mestu z hľadiska vzdialenosti a dopravnej dostup-
nosti. Ohodnocovaný pozemok spolu s porovnateľným pozemkom 1) sú v zhode, porovnateľné pozemky 2) aj 
3) majú lepšiu dopravnú dostupnosť (zrážka 10 %).  

- Dôležitým faktorom porovnania je funkčné využitie pozemkov z hľadiska regulatív územného plánu. Pri po-
zemku 1) absentuje na rozdiel od ohodnocovaného pozemku funkcia "verejná zeleň", preto sa uplatňuje 
zrážka 10 %. Pozemok 2) je územným plánom určený na výstavbu rodinných domov, čo je vyššie využitie ako 
kombinovaná funkcia ohodnocovaného pozemku, uplatňuje sa zrážka 15%. Pozemok 3) je funkčne stabilizo-
vaný ako dvor pri rodinnom dvore a nepredpokladá sa vyššie využitie ako v súčasnosti, uplatňuje sa zrážka 
10 %.  

- Fyzickým faktorom porovnávania je pripravenosť inžinierskych sietí. Pozemok 1) je v zhode, keďže ide o su-
sedné parcely s ohodnocovaným pozemkom. Pozemok 2) je v súčasnom stave orná pôda mimo zastavaného 
územia obce, napojenie je technickú infraštruktúru je technicky a právne náročnejšie, uplatňuje sa prirážka 
15 %. Pozemok 3) je súčasťou existujúcej zástavby s lepšími možnosťami napojenia než ohodnocovaný poze-
mok, uplatňuje sa zrážka 10 %.  

Výpočet porovnávaním:  
 

Názov 1) Pozemok Vyšný Slavkov 2) Pozemok Bijacovce 3) Pozemok Tichý Potok 

Cena porovnateľného majetku [€]  6 500,00 
(realizovaná cena) 

 8 952,00 
(realizovaná cena) 

 3 160,00 
(realizovaná cena) 

Cena na MJ [€/m2] 3,15 6,00 5,23 

Hodnotenie faktorov    
Ekonomické faktory 
 - Aktuálnosť porovnateľnej ceny 

+  12,80 % 
lepšie 

±  0,00 % 
zhoda 

±  0,00 % 
zhoda 

Polohové faktory 
 - Dopravná dostupnosť 

±  0,00 % 
zhoda 

-  10,00 % 
horšie 

-  10,00 % 
horšie 

Polohové faktory 
 - Funkčné využitie 

-  10,00 % 
horšie 

-  15,00 % 
horšie 

-  10,00 % 
horšie 

Fyzické faktory 
 

±  0,00 % 
zhoda 

+  15,00 % 
lepšie 

-  10,00 % 
horšie 

Spolu: +  2,80 % -  10,00 % -  30,00 % 

Vyhodnotenie    

Porovnateľná hodnota na MJ [€/m2] 3,24 5,40 3,66 

Priemerná porovnateľná hodnota   4,07 €/m2 
 
Výpočet porovnateľnej hodnoty na MJ [€/m2]: 
1) Pozemok Vyšný Slavkov: 3,15+3,15*(+0,1280+0,0000-0,1000+0,0000)= 3,24 €/m2 
2) Pozemok Bijacovce: 6,00+6,00*(+0,0000-0,1000-0,1500+0,1500)= 5,40 €/m2 
3) Pozemok Tichý Potok: 5,23+5,23*(+0,0000-0,1000-0,1000-0,1000)= 3,66 €/m2 
 
Výpočet priemernej porovnateľnej hodnoty na MJ [€/m2]: 
(3,24*2065+5,40*1492+3,66*604)/(2 065,00+1 492,00+604,00)=4,07 €/m2 
 
VYHODNOTENIE 
 

Názov Výpočet Hodnota 

Všeobecná hodnota na mernú jednotku    4,07 €/m2

Všeobecná hodnota pozemku stanovená metódou porovnávania VŠHPOZ = 13689 m2 * 4,07 €/m2 55 714,23 € 
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2.1.3 VÝBER VHODNEJ METÓDY 
 

Metóda výpočtu všeobecnej hodnoty pozemkov Hodnota [€] 

Metóda polohovej diferenciácie 56 124,90 

Porovnávacia metóda 55 714,23 
 
Rozdiel vypočítaných hodnôt je v prípustnom rozmedzí a vyjadruje rozdielnosť vstupných údajov použitých pri 
ohodnotení jednotlivými metódami. Pre použitie porovnávacej metódy je minimálny súbor troch porovnateľných 
nehnuteľností, v tomto prípade bolo možné získať práve tri. Pre dosiahnutie vyššej miery objektivizácie odhadu 
hodnoty pozemku by bolo žiaduce použiť viac porovnateľných pozemkov, s čo najbližšími parametrami 
s ohodnocovaným pozemkom. Z uvedeného dôvodu všeobecná hodnota pozemku stanovená metódou polohovej 
diferenciácie objektívnejšie vystihuje definíciu všeobecnej hodnoty.  
 
Ako vhodná metóda na stanovenie VŠH pozemkov bola použitá metóda polohovej diferenciácie 
VŠH pozemkov = 56 124,90 € 
VŠH na MJ = 4,10 €/m2 
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III. ZÁVER 
 

1. OTÁZKA ZADÁVATEĽA 
 
Znaleckou úlohou bolo stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku – parcela C-KN č. 267, katastrálne územie Vyšný 
Slavkov, obec Vyšný Slavkov, okres Levoča.  
 
 

2. ODPOVEĎ NA OTÁZKU  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je 56 100,- Eur.  
Všeobecná hodnota nehnuteľnosti je znaleckým odhadom jej najpravdepodobnejšej ceny k dátumu ohodnotenia, 
ktorú by mala dosiahnuť na trhu v podmienkach voľnej súťaže, pri jej poctivom predaji, keď kupujúci aj 
predávajúci budú konať s patričnou informovanosťou i opatrnosťou a s predpokladom, že cena nie je ovplyvnená 
neprimeranou pohnútkou. 
 
REKAPITULÁCIA VŠEOBECNEJ HODNOTY  
 

Názov Všeobecná hodnota 
[€] 

Pozemky 

 Parcela C-KN č. 267, kat. územie Vyšný Slavkov (13 689  m2) 56 124,90

Všeobecná hodnota celkom 56 124,90

Všeobecná hodnota zaokrúhlene 56 100,00 

Všeobecná hodnota slovom: Pätdesiatšesťtisícsto Eur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach, dňa 30.08.2022 Ing. Jaroslav Petrek 
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IV. PRÍLOHY 
 
1) Objednávka na vypracovanie znaleckého posudku zo dňa 26.7.2022 
2) Informatívny výpis z listu vlastníctva č. 8-čiastočný, k.ú. Vyšný Slavkov, vytvorený dňa 27.7.2022 
3) Informatívna kópia z katastrálnej mapy pre k.ú. Vyšný Slavkov, vytvorená dňa 27.7.2022 
4) Znázornenie pozemku na ortofotomape, vytvorené z aplikácie Mapový klient ZBGIS dňa 21.8.2022 
5) Územnoplánovacia informácia zo dňa 26.8.2022 
6) Územný plán obce Vyšný Slavkov – výsek skúmaného územia 
7) Fotodokumentácia skutočného stavu 
8) Kúpne zmluvy porovnateľných pozemkov:  

- Kúpna zmluva zo dňa 29.7.2001, katastrálne územie Vyšný Slavkov 
- Kúpna zmluva 16/IBV/2022 zo dňa 10.8.2022, katastrálne územie Bijacovce 
- Kúpna zmluva zo dňa 3.8.2022, katastrálne územie Tichý Potok 

9) Priemerné ceny nehnuteľností na SR podľa ostatných známych štatistických údajov NBS 
 



27. 7. 2022 9:35 Gmail - Oznámenie výsledku výberového konania na vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty poz…

https://mail.google.com/mail/u/0/?ik=d5f062828c&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1739399166217471105%7Cmsg-f%3A1739399166… 1/3

Jaroslav Petrek <jaroslav.petrek@gmail.com>

Oznámenie výsledku výberového konania na vypracovanie znaleckého posudku -
stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v k.ú. Vyšný Slavkov 
1 správa

Farahová Jana <Jana.Farahova@vodarne.eu> 26. júla 2022, 9:25
Komu: Jaroslav Petrek <jaroslav.petrek@gmail.com>
Kópia (Cc): Čigáš Ľubomír <Lubomir.Cigas@vodarne.eu>

Dobrý deň pán Ing. Petrek,

 

Oznamujem Vám, že ste uspeli vo výberovom konaní a objednávame si u Vás vypracovanie znaleckého posudku
na stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku v katastrálnom území Vyšný Slavkov, parcela č. 267 o výmere 13689
m2, pre právny úkon prevodu vlastníckeho práva.

Cena za ZP - 640,- EUR.

 

S pozdravom

 

 

Ing. Jana Farahová  

Útvar právny   

 

 

t: 
e: 
a:

+421 55 7924 652 
jana.farahova@vodarneu

Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Komenského 50, 

04248 Košice 
www.vodarne.eu

 

 

 

From: Jaroslav Petrek <jaroslav.petrek@gmail.com>  
Sent: Monday, July 18, 2022 8:57 PM 
To: Farahová Jana <Jana.Farahova@vodarne.eu> 
Subject: Re: FW: Žiadosť o zaslanie cenovej ponuky na vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej
hodnoty pozemku v k.ú. Vyšný Slavkov

https://www.facebook.com/vvskosice/
https://www.youtube.com/channel/UCNASJBdsxohMLPPIFLYnMbg
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/vvskosice/
https://www.vodarne.eu/zakaznicka-zona/e-sluzby-vodarne
https://www.vodarne.eu/spolocnost
mailto:jana.farahova@vodarneu
https://www.google.com/maps/search/Komensk%C3%A9ho+50?entry=gmail&source=g
http://www.vodarne.eu/
mailto:jaroslav.petrek@gmail.com
mailto:Jana.Farahova@vodarne.eu
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VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony
 

VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 8
ČIASTOČNÝ

 
 
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
 

 
Parcely registra „C" evidované na katastrálnej mape

Počet parciel: 1

Ostatné PARCELY registra „C" nevyžiadané.
 

STAVBY nevyžiadané.
 

 
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY Z PRÁVA K NEHNUTEĽNOSTI
 

 
Vlastník

Počet vlastníkov: 1

Okres : 704 Levoča Dátum vyhotovenia : 27.7.2022

Obec : 526614 Vyšný Slavkov Čas vyhotovenia : 10:08:06

Katastrálne územie : 871605 Vyšný Slavkov Údaje platné k : 26.7.2022 18:00:00

Parcelné číslo Výmera v
m²

Druh pozemku Spôsob
využívania
pozemku

Druh chránenej
nehnuteľnosti

Spoločná
nehnuteľnosť

Umiestnenie
pozemku

Druh
právneho
vzťahu

267 13689 Zastavaná plocha
a nádvorie

17 1 1

Iné údaje:
Bez zápisu

Legenda

 Spôsob využívania pozemku

17 Pozemok, na ktorom je postavená budova bez označenia súpisným číslom

 Spoločná nehnutelnosť

1 Pozemok nie je spoločnou nehnuteľnosťou

 Umiestnenie pozemku

1 Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

1 z 2



 
Správca

 
Nájomca

 
Iná oprávnená osoba

 
ČASŤ C: ŤARCHY
 
  Bez tiarch.
 

Výpis je nepoužiteľný na právne úkony

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

Spoluvlastnícky
podiel

2 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice, IČO: 36570460 1/1

Titul nadobudnutia

Rozh. ONV - OVHS Prešov - 4/66
Žiadosť o zápis č. 760/1974 - 5/74
Žiadosť na zápis stavieb: Rozh.OcÚ zo dňa 15.5.1995, GP: 222585-1-13a/95 - 20/95
Zápis stavby: Rozh. OcÚ č. 222/2000 z 13.12.2000, GP č. 222585-1-13c/95 - 6/01
Zápis stavby: Rpzh. OcÚ, GP č. 22585-1-13d/95 - Z 182/01 - 20/01
Vyhlásenie vkladateľa V.318/03 - 28/03,

Iné údaje

Bez zápisu.

Poznámky

Bez zápisu.

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

Poradové
číslo

Titul, priezvisko, meno,  rodné meno / Názov
Miesto trvalého pobytu / Sídlo
Dátum narodenia, rodné číslo / IČO / Iný identifikačný údaj

K nehnuteľnosti
K vlastníkovi

Neevidovaní

2 z 2



Informačný systém katastra nehnuteľností © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Strana 1 z 1

na parcelu

Úrad geodézie, kartografie a
katastra Slovenskej republiky

Okres
Levoča

Obec
Vyšný Slavkov

Katastrálne územie
Vyšný Slavkov

Číslo zákazky

KÓPIA KATASTRÁLNEJ MAPY
267

Kópia je nepoužiteľná na právne úkony

Vyhotovené automatizovaným spôsobom z ISKN
Dátum a čas vyhotovenia 27.7.2022 10:07:47
Údaje platné k 26.7.2022 18:00:00

Spôsob autorizácie
Bez autorizácie

Vektorová mapa Mierka 1:1000



Export
 
Prešovský > Levoča > Vyšný Slavkov > k.ú. Vyšný Slavkov
 

 

© Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky Dátum: 21.8.2022

Vytlačené z aplikácie Mapový klient ZBGIS. Nepoužiteľné na právne úkony. (1/1)
Meranie a grafické znázornenie je len informatívne a je nepoužiteľné na vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky.
Vytýčenie hraníc pozemkov a osadenie stavieb na pozemky môže vykonať len odborne spôsobilá osoba.

https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/


Jaroslav Petrek <jaroslav.petrek@gmail.com>

RE: Územnoplánovacia informácia p.č.267 
1 správa

vysnyslavkov@livenet.sk <vysnyslavkov@livenet.sk> 26. augusta 2022, 16:02
Komu: Jaroslav Petrek <jaroslav.petrek@gmail.com>

Dobrý deň, preposielam mail od p. Mihalovej...

 

Dobrý deň.

Neviem, či Vám niekto dal odpoveď, ja som bola na dovolenke, tak pre istotu posielam info k parcele č. 267

- časť plocha rodinných domov, trafostanica + vedenie VN, miestna komunikácia , ochranné pásmo 50m - návrh ÚPN O

- časť plocha verejnej zelene - návrh ÚPN O

- časť plocha občianskej vybavenosti - amfiteáter - návrh ÚPN O

 

S pozdravom

Mihalová

0911 332 000

 

 

 

From: Jaroslav Petrek <jaroslav.petrek@gmail.com>  
Sent: Friday, August 26, 2022 1:47 PM 
To: vysnyslavkov@livenet.sk 
Subject: Územnoplánovacia informácia p.č.267

 

Prosím zaslať UPI ako odpoveď na tento e-mail. 

Ďakujem

J. Petrek

znalec 914201

t.č. 0908 088 921

Neobsahuje vírusy.www.avg.com

mailto:jaroslav.petrek@gmail.com
mailto:vysnyslavkov@livenet.sk
http://www.avg.com/email-signature?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sig-email&utm_content=emailclient
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KÚPNA ZMLUVA

uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov, v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi  zmluvnými stranami:

Obec Vyšný Slavkov
Adresa sídla: Vyšný Slavkov 30, 05374 Vyšný Slavkov
IČO: 00329771
Zast.: Mgr. Gabriela Grobarčíková – starostka

(ďalej ako „predávajúci“)

a

Lukáš Dzugas, rodený: Dzugas
Narodený: 15.07.1991
Rodné číslo: 910715/8973
Adresa miesta trvalého pobytu: Vyšný Slavkov 133
Štátny občan SR

a manželka

Zuzana Dzugasová, rodená: Čekanová
Narodená: 10.12.1995
Rodné číslo: 956210/9447
Adresa miesta trvalého pobytu: Vyšný Slavkov 133
Štátny občan SR

(ďalej ako „kupujúci“), 

(ďalej  spolu  kupujúci  a predávajúci  ako  „zmluvné  strany“  a samostatne  ako  „zmluvná
strana“), 

takto:

Článok I.
Úvodné ustanovenia

1.1. Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností, vo veľkosti 1/1 k celku, a to 

a) pozemku, par. č. 617/7 - ostatná plocha o výmere 649 m2, 

b) pozemku, par. č. 266/15 - ostatná plocha o výmere 1.416 m2, 

ktoré pozemky sú vedené Okresným úradom Levoča, katastrálnym odborom, na liste
vlastníctva č. 381, pre k. ú. Vyšný Slavkov, obec Vyšný Slavkov, okres Levoča (ďalej
ako „Nehnuteľnosti“).
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Článok II.
Predmet kúpnej zmluvy

2.1. Predávajúci predáva kupujúcim a kupujúci od predávajúceho kupujú Nehnuteľnosti,
opísané  v článku  I. tejto  kúpnej  zmluvy,  čím  sa  kupujúci  stávajú  bezpodielovými
spoluvlastníkmi týchto Nehnuteľností, a to vo veľkosti 1/1 k celku.

Článok III.
Kúpna cena

3.1. Kúpna cena  za  predmet  kúpy,  opísaný v bode 1.1.  článku I.  písm.  a)  tejto  kúpnej
zmluvy,  bola stanovená na sumu vo výške  2.050,- EUR (slovom: dvetisícpäťdesiat
EUR). Kúpna cena bude zaplatená predávajúcemu, na číslo účtu IBAN: SK72 5600
0000 0088 3184 2002, a to do 3 pracovných dní odo dňa podpisu tejto kúpnej zmluvy.

3.1. Kúpna cena za  predmet  kúpy,  opísaný v bode 1.1.  článku I.  písm.  b)  tejto  kúpnej
zmluvy,  bola  stanovená  na  sumu  vo  výške  4.450,-  EUR (slovom:  štyritisíc
štyristopäťdesiat  EUR).  Kúpna  cena  bude  zaplatená  predávajúcemu,  na  číslo  účtu
IBAN: SK72 5600 0000 0088 3184 2002, a to do 3 pracovných dní odo dňa podpisu
tejto kúpnej zmluvy.

Článok IV.
Vznik vlastníckeho práva

4.1. Kupujúci  nadobudnú vlastníctvo  k Nehnuteľnostiam označeným v článku I.  kúpnej
zmluvy, vkladom do katastra nehnuteľností, vedenom príslušným Okresným úradom,
katastrálnym odborom.

4.2.   Podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva,  jeho zmenou,  a preberaním všetkých
písomností  poverujú  účastníci  tejto  kúpnej  zmluvy  predávajúceho.  Návrh na vklad
vlastníckeho  práva  bude  podaný  po  úhrade  kúpnej  ceny  a všetkých  poplatkov
a nákladov súvisiacich s prevodom Nehnuteľnostiam.

4.2.    Zmluvné  strany sa  dohodli,  že  správne  poplatky  súvisiace  s vkladom vlastníckeho
práva  k Nehnuteľnostiam,  znalecké  posudky  v sume  150,-  EUR, vypracovanie
geometrického plánu v sume 250,- EUR, znášajú kupujúci.

Článok V.
Rozhodné právo

5.1. Táto kúpna zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky, bez prihliadnutia ku
kolíznym  normám.  Súdy  Slovenskej  republiky  majú  výlučnú  právomoc  na
rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto kúpnej zmluvy.
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Článok VI.
Ochrana osobných údajov

6.1. Zmluvné  strany  týmto  potvrdzujú,  že  sa  oboznámili  s nasledovnými  informáciami
týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov. Predávajúci ako prevádzkovateľ bude
za účelom plnenia tejto kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje druhej zmluvnej strany
uvedené  v tejto  kúpnej  zmluve  alebo  oznámené  druhou  zmluvnou  stranou  počas
plnenia  kúpnej  zmluvy  a to  po  dobu  trvania  zmluvného  vzťahu  založeného  touto
kúpnou  zmluvou  (a  v niektorých  prípadoch  po  dobu  trvania  zákonnej  povinnosti
zmluvnej strany evidovať túto kúpnu zmluvu) najneskôr však dovtedy kým odpadne
účel  spracúvania  alebo  zanikne  zákonná  povinnosť  osobné  údaje  spracúvať.
Predávajúci je oprávnený osobné údaje zverejniť ako aj poskytnúť ich v nevyhnutnom
rozsahu  aj  svojim  subdodávateľom  (poradcom,  audítorom,  advokátom)  a orgánom
verejnej  moci.  Kupujúci  majú  právo  požadovať  od  predávajúceho  ako
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa kupujúcich a právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému
orgánu. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou
osobou a bez ich poskytnutia  by predávajúci  nedokázal  riadne plniť kúpnu zmluvu
alebo plniť svoje zákonné povinnosti. 

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

7.1. Táto kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch /4/ rovnopisoch, pričom každá zmluvná
strana obdrží  jeden /1/  rovnopis  a  dva /2/  rovnopisy budú predložené  príslušnému
Okresnému úradu, katastrálnemu odboru.

7.2. Táto  kúpna  zmluva  nadobúda  platnosť  dňom  jej  podpísania  a účinnosť  dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia kúpnej zmluvy na webovom sídle predávajúceho.

7.3. Pokiaľ sa niektoré ustanovenie tejto kúpnej zmluvy stane neúčinným alebo neplatným,
nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tejto kúpnej
zmluvy okrem prípadov, ak by tieto ustanovenia boli vzájomne neoddeliteľné.

7.4. Prevod  Nehnuteľností,  verejná  obchodná  súťaž  a jej  výsledky,  boli  schválené
Obecným zastupiteľstvom Obce Vyšný Slavkov, a to uznesením č. 12-02/2020 zo dňa
30.06.2020, uznesením č. 4-02/2021 zo dňa 19.04.2021, uzneseniami č. 4-03/2021 a 5-
03/2021  zo  dňa  27.05.2021  a uzneseniami  č.  6-03/2021  a  7-03/2021  zo  dňa
27.05.2021.

7.4. Zmluvné strany prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, že si túto kúpnu zmluvu pred jej
podpísaním prečítali, súhlasia s jej obsahom, že je pre nich dostatočne zrozumiteľná
a určitá a zbavená omylu, že vyjadruje ich pravú, slobodnú a vážnu vôľu, a že nebola
uzavretá v tiesni a za nápadne jednostranne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho
túto kúpnu zmluvu podpisujú.

[podpisy zmluvných strán sú na nasledujúcej strane]
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PODPISOVÁ STRANA

Kupujúci: Predávajúci:
 

Vo Vyšnom Slavkove, dňa 29.07.2021 Vo Vyšnom Slavkove, dňa 29.07.2021

................................................ ............................................
Lukáš Dzugas Obec Vyšný Slavkov

Mgr. Gabriela Grobarčíková – starostka

................................................
Zuzana Dzugasová
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Kúpna zmluva 16/IBV/2022
uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)

Predávajúci:
Meno a Priezvisko : Ing. Michal Ľorko, rod. Ľorko
Bydlisko : Za Hornádom 879/7, 052 01  Spišská Nová Ves
Dátum narodenia :
Rodné číslo : 
IBAN : 

(ďalej len „predávajúci“)

a

Kupujúci:
Obchodné meno : Obec Bijacovce
Sídlo : Obecný úrad č. 7, 053 06 Bijacovce
Zastúpená : Mgr. Ján Pivovarniček, starosta obce
IČO : 00328961
DIČ : 2020727632
Bankové spojenie : 
IBAN :
(ďalej len „kupujúci“)

sa dohodli na uzatvorení tejto kúpnej zmluvy (ďalej len „zmluva“):

Článok I

Úvodné ustanovenia

Predávajúci je podielovým spoluvlastníkom 1/2 k celku nasledovnej nehnuteľnosti nachádzajúcej sa
v katastrálnom území  Bijacovce, obec Bijacovce, okres Levoča, zapísanej na liste vlastníctva č. 502,
vedenom Okresným úradom  Levoča, katastrálny odbor, ako:

- pozemok registra E, parcelné číslo 266/1 o výmere 1992 m2, druh pozemku: orná pôda
- pozemok registra E, parcelné číslo 266/2 o výmere 992 m2, druh pozemku: orná pôda

(Nehnuteľnosť uvedená v Čl. I ďalej len „predmet kúpy“).

Článok II
Predmet zmluvy

1.  Predávajúci  touto  zmluvou  predáva  kupujúcemu a  kupujúci  touto  zmluvou kupuje  od
predávajúceho do svojho výlučného vlastníctva predmet kúpy uvedený v Čl. I tejto zmluvy.



Článok III
Kúpna cena

1. Kúpna  cena  za  predmet  kúpy  bola  schválená  uznesením  Obecného  zastupiteľstva  č.
6/A/a  zo  dňa 20.06.2022 v celkovej  výške 6  €/m2,   teda celkom 8952.-  EUR,  slovom
osemtisícdeväťstopäťdesiatdva eur (ďalej len „kúpna cena“).

 
2. Kúpnu cenu zaplatí  kupujúci  predávajúcemu najneskôr  do 90 dní  odo dňa doručenia

účinnej zmluvy kupujúcemu z príslušného Okresného úradu Levoča , odbor katastrálny a
bude  poukázaná  predávajúcemu na  bankový  účet  predávajúceho  uvedený  v úvodnej
časti tejto zmluvy.

3. Zmluvné  strany  sa  dohodli  že  v  prípade,  ak  sa  kupujúci  dostane  do  omeškania  so
zaplatením kúpnej ceny, bude predávajúci oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

Článok IV
Nadobudnutie vlastníckeho práva

1. Vecno-právne  účinky  nadobudnutia  vlastníckeho práva  kupujúceho k predmetu kúpy
nastanú  právoplatným  rozhodnutím  príslušného  okresného  úradu,  katastrálneho
odboru, o povolení vkladu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy. 

2. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  návrh  na  vklad  vlastníckeho  práva  bude  podpísaný
a podaný kupujúcim bezodkladne po jej uzavretí. Účastníci nebudú žiadať o zrýchlené
konanie o návrhu na vklad.

3. Náklady  súvisiace  s prevodom  vlastníckeho  práva  podľa  tejto  zmluvy  bude/ú  znášať
kupujúci.

4. Účastníci  sa  zaväzujú  poskytnúť  si  vzájomnú  súčinnosť  vyplývajúcu  z tejto  zmluvy,
vrátane súčinnosti potrebnej pre prevod vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy a
odstránenia prípadných nedostatkov návrhu na vklad alebo tejto zmluvy. 

Článok V
Vyhlásenia zmluvných strán

1. Predávajúci  vyhlasuje,  že  mu  nie  sú  známe  akékoľvek  faktické  alebo  právne  vady
predmetu kúpy, na ktoré by mal kupujúceho pred predajom upozorniť. 

2. Kupujúci vyhlasuje, že stav a vlastnosti predmetu kúpy sú mu známe, nakoľko si ho pred
podpisom tejto Zmluvy osobne a podrobne obhliadol.



3. Predávajúci  vyhlasuje,  že  na  predmete  kúpy  neviaznu  žiadne  záložné  práva,  vecné
bremená, nájomné práva a ani žiadne iné vecné alebo záväzkové práva (nároky) tretích
osôb.

4. Predávajúci vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú uhradené všetky splatné dane a
poplatky súvisiace s vlastníctvom a užívaním predmetu kúpy.

5. V prípade, ak sa vyhlásenie predávajúceho uvedené v bode 3. tohto článku zmluvy ukáže
ako nepravdivé, vznikne kupujúcemu právo na odstúpenie od zmluvy.  

6. Predávajúci touto zmluvou súčasne dáva v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane
osobných  údajov  v  znení  neskorších  predpisov  kupujúcemu  súhlas  na  spracovanie
osobných  údajov  (  meno,  priezvisko,  rodné  číslo  a  adresa)   za  účelom  prevodu
vlastníckeho práva k predmetným pozemkom a jeho zápisu do katastra nehnuteľností.

Článok VI
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
Vecno-právne účinky prevodu vlastníckeho práva na základe tejto zmluvy nastanú spôsobom
podľa čl. V tejto zmluvy.

2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa spravujú
príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

3. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe zhodného prejavu vôle zmluvných
strán písomnými dodatkami.  

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdržia obaja účastníci
tejto zmluvy a  dva rovnopisy sú určené pre katastrálne konanie.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú a potvrdzujú, že súhlasia s obsahom zmluvy, že táto zmluva
vyjadruje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu a že túto zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok. Na znak toho zmluvné strany túto zmluvu vlastnoručne
podpisujú.

V  Bijacovciach, dňa 10.08.2022 V Bijacovciach,  dňa  10.08.2022

    Predávajúci:                          Kupujúci:

.        



 

 

 



 



 

 



ŠTATISTIKA NBS – Priemerné ceny nehnuteľností SR                                                                                          PRÍLOHA K ZP č. 53/2022 
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ZNALECKÝ POSUDOK č. 53/2022                                                                                                                                                                 str. č.: 31 

V. ZNALECKÁ DOLOŽKA 
 
Znalecký posudok som vypracoval ako znalec zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý 
vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, v odbore stavebníctvo, odvetví odhad hodnoty 
nehnuteľností, pod evidenčným číslom 914201.   
Znalecký posudok je v denníku zapísaný pod číslom 53/2022.   
Zároveň vyhlasujem, že som si vedomý následkov vedome nepravdivého znaleckého posudku.  
   
   
 
 
 
   

Ing. Jaroslav Petrek  
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